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Kapcsolódó módosító iavasla t

Kövér László
az Országgyű lés Elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdés e
és a 102 . (1) bekezdése alapján az „Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával
összefüggő módosításáról” szóló T/10593 . számú törvényjavaslathoz – a T/10593/4/6 . számú
módosító javaslathoz kapcsolódva – az alább i

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

A javaslat 11 . (15) és (16) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(15) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011 . évi CLI. törvény 57. §-a a következő (1 a)-(1[e]f)

bekezdéssel egészül ki :

„(1a) Az Alkotmánybíróság honlapján közzé kell tenni, ha törvénnyel, kormányrendelettel vagy

más, a személyek széles körét érint ő jogszabállyal összefüggésben[a jogszabály megalkotóját és a

törvény kezdeményezőjét tájékoztatja] a 23-26. §-ban vagy a 32. §-ban foglalt hatáskör[é]ben

eljárás indult [eljárásról, és egyidej ű leg megküldi részükre az indítványt] . Az Alkotmánybíróság

a 23-24. §-okban és a 32 . §-ban foglalt hatáskörében indult eljárások esetén –, valamint ha a 25-26 .

§ alapján indult eljárásokban az indítványozó hozzájárult – az indítványt közzéteszi, egyéb esetbe n

az indítványban foglalt alkotmányossági kérelem lényegét az 52 .	 (1) bekezdésének c)–e) pontfá t

illetően – a személyes adatok törlése mellett – nyilvánosságra hozza .

(lb) Ha a jogszabály megalkotója, illetve a törvény kezdeményezője – figyelemmel arra is, hogy az

ügy a személyek széles körét érinti-e – az üggyel kapcsolatos álláspontjáról az Alkotmánybíróságo t

tájékoztatni kívánja, véleményét az (la) bekezdés szerinti [tájékoztatástól] közzétételtől számított

30 napon belül – soron kívüli eljárás esetén 15, illetve az Alaptörvény 6 . cikk (8) bekezdése szerinti

eljárásban 5 napon belül – megküldi az Alkotmánybíróságnak . A jogszabály megalkotója és a

törvény kezdeményezője megállapodás alapján közös véleményt is kialakíthat .
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(lc) A jogszabály megalkotója, illetve a törvény kezdeményezője véleményének megküldésével

egyidejűleg kérheti az Alkotmánybíróságtól a 25-27. §-ban foglalt hatáskörben a személyes, – a 24 .

§-ban és a 32. §-ban a nyilvános = meghallgatás lehet őségének biztosítását . Ez esetben az

Alkotmánybíróság 15 napon belül – soron kívüli eljárás esetén 8[, illetve az Alaptörvény 6 . cikk

(8) bekezdése szerinti eljárásban 3 napon belül] – a jogszabály megalkotóját, illetve a törvén y

kezdeményezőjét vagy ezek képviselőjét a teljes ülés keretén belül meghallgatja . A jogszabály

megalkotója és a törvény kezdeményez ője megállapodás alapján közös képviselőt is állíthat a

meghallgatásra .

(1d) A jogszabály megalkotója, illetve a törvény kezdeményezője (1b) bekezdés szerinti véleményét

az Alkotmánybíróság honlapján közzé kell tenni .

(le) Az (lc) bekezdés szerinti [meghallgatás nyilvános ülésen történik] meghallgatásra az

indítványozót is meg kell hívni, és lehetőséget kell biztosítani számára, hogy a jogszabály

megalkotója, illetve a törvény kezdeményez ője vagy ezek képviselője meghallgatását követően

álláspontját kifejtse .

(1 fl A nyilvános ülésen a hallgatóság az Alkotmánybíróság elnöke által megjelölt létszámban, a z

általa kijelölt helyen foglalhat helyet, és a véleménynyilvánítás bármely formájától tartózkodn i

köteles. Az ülés rendjének megzavarása esetén az Alkotmánybíróság, 	 illetve a tanács elnöke a

hallgatóságot vagy annak egy részét az ülésr ő l kiutasíthatja . Ha minősített adat, személyes adat,

üzleti titok vagy törvény által védett más adat védelme érdekében szükséges, a meghallgatás e

részét zárt ülésen kell folytatni . Zárt ülés tartását a meghallgatott [vagy] az Alkotmánybíróság,

illetve a tanácselnöke kérelmezheti, arról a teljes ülés,	 illetve a tanács tagfainak többségével

határoz. A meghallgatás jegyz őkönyvét az Alkotmánybíróság honlapján közzé kell tenni ."

[(16) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011 . évi CLI. törvény 66 . § (1) bekezdése helyébe a

következő rendelkezés lép :

„(1) Az Alkotmánybíróság döntését kézbesítés útján közli az indítványozóval, a jogszabály

megalkotójával, illetve a törvény kezdeményez őjével, ha ezek az 57. § (lb) bekezdése alapján

véleményt adtak, az alkotmányjogi panaszt továbbító bírósággal és azzal az érintettel, akine k

a részére a közlést szükségesnek tartja ."]”
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INDOKOLÁS

A javaslat a jogszabály megalkotója, illetve a törvény kezdeményez ője álláspontjának kifejtéséve l

összefüggő eljárás egyszerűsítésére irányul .

Budapest, 2013 . június 11 .

Dr. Répássy Róbert

Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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